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 ، ووس تغفٍر ووس هتدًَ ووس تؼَيَ حنمدٍ ، هلل إمحلد ٕإن -

 ، هل مضي فال هللا هيدٍ من ، ٔأغامًيا وسُئات ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهؼوذ 

 ، هل ُادي فال ًضَي ومن 

 ورسوهل غحدٍ محمدإ ٔأن ؤأشِد هل رشًم ال وحدٍ هللا ٕإال ٕإهل ال ٔأن ؤأشِد 

 ، محمد هحُِيا ُدي إًِدي ؤأحسن ، هللا نتاب إحلدًث ٔأصدق فٕان تؼد ٔأما

 إًيار يف ضالةل ولك ضالةل تدػة ولك تدػة حمدجة ولك حمداثهتا إٔلمور ورش 

 ،، تؼد ٔأما مث

 هحدٔأ يف : -

 
 

 

 

ثالثةالمحاضرة ال  
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 إًرشح :✿

ِ  َرُسولَ  َأثَْت  هَيُوِدً ةً  إْمَرَأةً  َأن   َأوٍَس  َغنْ  - ُ  َصّل   إّلل  َِ  إّلل  َْ َ  : ِمْْنَا فَبلََكَ  َمْسُموَمةٍ  ثَِشاةٍ  َوَسّل َ  ػََ

 دول إًِدًة من ٔأُي إًىتاب ، فلد كدي إًييب صّل هللا ػَََ وسّل إًِدًة ك ُذإ إحلدًث ًدل ػّل جوإز  -

 ، ًوُس ُذإ من ابب إًوالء ، ٕإمنا ُو من ابب إًرب وإًِلسط ،  من ُذٍ إملرٔأة إٍهيودًة

 ا ناهت اانية ، ومن ابب إدلغوة ٕإىل دٍن هللا ثحارك وثؼاىل ؛ ًَتبًٔف كَهبا ًإلسالم ، ًوىْن

 

ىَل  ِِبَا فَِجيءَ  -
ِ
ِ  َرُسولِ  إ ُ  َصّل   إّلل  َِ  إّلل  َْ َ  : اَل  كَالَ  هَْلُتََُِا َأاَل  كَاًُوإ َوَسّل َ  ػََ

 مع خِاىهتا ، مل ًبٔمر إًييب صّل هللا ػَََ وسّل تلتَِا !  

 ٌَياس ُذإ إًحاب إًؼظمي ، وُو ابب إًؼفو وإًصفح .ًَتخني  مَل ؟!

 

يرصوٍ ًؤوٍو ٔأن رجاء إًعانف ٕإىل خرجملا ٕإًََ صّل هللا ػَََ وسّل وإهظر  -  ، مْنم ومييؼٍو كومَ ػّل ًو

 ًيهل مل ما مٌَ وانًوإ ، إٔلذى ٔأشد ذكل مع وأٓذٍو ، انرصإ ٍر ومل ، ًؤوي من ٍر فّل وجي غز هللا ٕإىل ودػامه 

:  فلاًوإ ، ولكمَ جاءٍ ٕإال أٔرشإفِم من ٔأحدإ ًدع ال ٔأايم غرشة تُْنم فبٔكام ، موالٍ حارجة جن ًزد مؼَ ونان ، كومَ

  تيفسَ ًلَِ حارجة جن وزًد كدماٍ دمِت حىت ابحلجارة ٍرموهَ وجؼَوإ ، سفِاءمه تَ وأٔغروإ ، تدلان من إخرج

 ٕإًََ وثؼاىل ثحارك رتَ فبٔرسي ، حمزوان مىة ٕإىل إًعانف من رإجؼا فاهرصف ، رأٔسَ يف جشاج أٔصاتَ حىت

ام ، مىة أُٔي ػّل إٔلخش حني ًعحق أٔن ٌس تبٔمٍر إجلحال مكل    ، ال:  فلال ، تُْنام يه إٌذلإن جدالُا ُو

 . ( شُئا تَ ٌرشك ال ًؼحدٍ من أٔصالِبم من خيرج هللا ًؼي

 ًيفسَ كط ! وما إهتلم وما غضة  هظر ٕإىل إًييب ما إهترصإ -

 صفح ! وكل فَِ ٔأسوة حس ية .ٕإىل إًؼفو وإًإهظر 

 

 م ..، وتني إًرّب وإًِلسط مؼِ إحملّرم ٔلُي إًىتاب وفرٌق تني إًوالء -
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 : سؤإل نثرًيإ ما ًُعرح : ُي جيوز هتيئة ٔأُي إًىتاب تؼَدمه ؟س 

 : هلول إهظر يف غَدمه ، غن ماذإ ؟ غن صَة إإلهل ، ٔأو موت إإلهل ج 

 وثلول هل : لك ػام وٕإًِم ميوت وحيَا من ٔأجكل !!ثبئت ؤأهت 

 من إًوالء إحملّرم . ييهتيئتَ ابًؼَد ال جتوز ، فِ ٕإذن 

 

 : ًوىن ُي جتوز ثؼًزتَ ؟س 

 ٔلن إًؼزإء ٕإمنا ُو موإساة ، فِو هفٌس ثرشًة ،  : هؼم ، جتوز ؛ج 

 ٕإهَ هيودّي ، هللا !  وإًييب صّل هللا ػَََ وسّل ملا مّرت جٌازة ، كام ًِا ، كاًوإ : اي رسول

 إملوت " .روإًة : ٕإهَ ويف كال : ٔأًُست هفًسا ؟! 

 . فلد كام إًييب صّل هللا ػَََ وسّل ثؼظميًا ٌَموت ، فِذإ ًُس من إًوالء -

 وهللا ثحارك وثؼاىل ٔأمران ابًلسط ٕإٍهيم  ، فَؼي جلكمة وإحدة ًداي يف دٍن هللا ثحارك وثؼاىل ٔأفوإًجا . -

 

و إمل  ُو موالاة ٔأػدإءٕإمنا إًوالء :  -  ،  ْنيّي غيَهللا من دون إملؤمٌني ، ُو

ََاءَ  إًََْكِفرٍِنَ  إًُْمْؤِمٌُونَ  ًَت ِخذِ  ال  " نام كال ثؼاىل  ًِ كِلَ  ًَْفَؼيْ  َوَمن إًُْمْؤِمٌِنيَ  ُدونِ  ِمن أَْو ِ  ِمنَ  فََََُْس  َذَٰ ءٍ  يِف  إّلل   ََشْ

ال   
ِ
ُرُكُ  ثُلَاةً  ِمْْنُمْ  ثَت ُلوإ أَن إ ّذِ ُ  َوحُيَ َُ  إّلل  َا ايَ " ، وكال ثؼاىل  " هَْفَس ٍنَ  َأهيه ِ ََاءَ  َوإًي َصاَرى   إٍهَْيُودَ  ثَت ِخُذوإ اَل  أَٓمٌُوإ إَّل  ًِ  أَْو

ََاءُ  تَْؼُضُِمْ  ًِ ُم َوَمن تَْؼٍض  َأْو  ِ ٌُكْ  ًَتََوً َُ  ّمِ ه 
ِ
ن   ِمْْنُمْ  فَا

ِ
َ  إ ًِِمنيَ  إًَْلْومَ  هَيِْدي اَل  إّلل  ا  . "   إًظ 

ُ  ٍَْْنَاُكُ  ال   " ، نام ٔأمر تذكل إًشارع إحلىميًوىن هُلسط ٕإٍهيم  - ٍنَ  َغنِ  إّلل  ِ ٍنِ  يِف  ًَُلاثَُِوكُْ  ًَمْ  إَّل    إدّلِ

رُِجوكُ  َوًَمْ  ن خُيْ ومهُْ  أَن ِداَيرِكُْ  ّمِ ٍهَْيِمْ  َوثُْلِسُعوإ ثرََبه
ِ
ن   إ

ِ
َ  إ ةه  إّلل   ،  " إًُْمْلِسِعنيَ  حُيِ

 فٕان رٔأوك ِبذٍ إًصورة ، ًؼي كَوِبم ثًرشح ًإلسالم .،  وإًلسط وإًؼدل فٌتؼامي مؼِم ابإلحسان
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ِم جائزة  ، وٕإُدإؤمه إًِدًة جائز فلدول إًِدًة مْنم جائز -   ،، وإإلتتسامة يف وجُو

 ذهران ؛ نام  –وغَادهتم ٕإذإ مرضوإ دلغوهتم ًإلسالم جائزة ، ثرشط دغوهتم ٕإىل إإلسالم 

  إًييب خيدم هيودي غالمٌ  نان ":  كال غيَ هللا ريض ماكل جن ٔأوسما روإٍ :  ػّل ذكل وإدلًَي

و أٔتََ ٕإىل فٌظر ،( أٔسّل: )هل فلال رأٔسَ غيد فلؼدًؼودٍ، فبأتٍ مفرض ،وسّل ػَََ هللا صّل-  غيدٍ، ُو

، إًلامس، أٔاب أٔظع: هل فلال  و -وسّل ػَََ هللا صّل- إًييب خفرج فبٔسَّلَ  : ًلول ُو

 إًحخاري روإٍ "( إًيار من يب أٔهلذٍ إَّلي هلل إمحلد)

 

ىَل  ِِبَا فَِجيءَ  -
ِ
ِ  َرُسولِ  إ ُ  َصّل   إّلل  َِ  إّلل  َْ َ   : اَل  كَالَ  هَْلُتََُِا َأاَل  كَاًُوإ َوَسّل َ  ػََ

ذإ   من ٔأتوإب إًصفح وإًؼفو ، ٔأن ًٍرد رجٌي كتكل مث ثؼفو غيَ ، ابٍب  ٔأغظمُو

يا فَِ ٔأسوة حس ية ،   فؼفا غْنا صّل هللا ػَََ وسّل ، ًو

 ًييب صّل هللا ػَََ وسّل كد غفا غن إٍهيودًة ، فاًؼفو غن ٔأخِم إملسّل ٔأوىل !فٕاذإ نان إ 

 

ِ  َرُسولِ  ًَََِوإِت  يِف  َأْغرِفَُِا زًُِْت  فََماًلول ٔأوس :  - ُ  َصّل   إّلل  َِ  إّلل  َْ َ  : َوَسّل َ  ػََ

 إٌَحمة إًيت يف أٓخر إحلَق . : يهٔأو               يه سلف إًفم * إٌَِوة :

 وإًييب صّل هللا ػَََ وسّل نان ًؼرًتَ إملرض من ثكل إللٔكة إملسمومة  -

 ومات صّل هللا ػَََ وسّل تبٔثر ُذإ إًسم .

 يف ُذإ إحلدًث دالةل ػّل حي ٔألك ظؼام دون ٔأن جسبٔل غن ٔأصهل ، كال تؼض إًؼَامء : -

ا  ٔأو هَفِة ذحبِا .ٍ إمرٔأة هيودًة ، ذحبت شاة ، وإًييب صّل هللا ػََفِذ   َ وسّل ٔألك مْنا ومل ٌسبٔل غن مصدُر

 ، فاكدهل ولك مٌَ ، وال ًَزمم ٕإال إًتسمَة ػَََ .* فٕاذإ أٔاتك ظؼام من أُٔي إًىتاب ، وأٔهت ال ثؼرف مصدٍر 

 َح مثال ، فال جيوز كل إللٔك مٌَ ؛ ٔلهَ مبثاتة إملَتة .ى ابمس إًصََة أٔو إملس  * أٔما ٕإن نيت ثؼّل أٔهَ سّ 
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َِنيَ  َغنِ  َوأَْغرِْض  اِبًُْؼْرِف  َوأُْمرْ  إًَْؼْفوَ  ُاذِ " وكد ااظة هللا هخَِ صّل هللا ػَََ وسّل تلوهل  - ُِ  . " إًَْجا

 نام كال إًييب صّل هللا ػَََ وسّل : ٔأن ٍىون سِال ًَيا يف لك شئ ،  : إًَْؼْفوَ  ُاذِ * 

 . «إًيار ػّل هللا حرمَ كًرحاً  سِالً  ًَياً  َُياً  نان من» 

 لك ٔأهوإع إخلري . إًؼرف جشمي لكمة : اِبًُْؼْرِف  َوْأُمرْ  *

َِنيَ  َغنِ  ْض َوَأْغِر *  ُِ  فبٔغرض غيَفاجلاُي حِامن جيِي ػََم ، ًغَحم جبِهل ، :  إًَْجا

 ًو انكشت جاُال غَحم ! إلهم

 

 هللا :رمحَ  – ًشافؼيإ نام كالوَّلكل  -

 إًسىوت ٕإجاتتَ من خفري…  جتحَ فال إًسفَِ هعق ٕإذإ

 ميـوت نـمدإ اََتَ وٕإن…  غٌـَ فـّرجت لكمتَ فٕان

 

 : وكال ٔأًًضا -

َُ  خُيَاِظحين فِ  جمَحا هل أٔهونَ  أٔن فبٔهرٍُ  كُْدحٍ  ِجُكِّ  إًس 

 ظَحا إإلحرإُق  زإدٍُ  وؼودٍ        حَامً  فبًٔزدُ   سفاُةً  ًٍزدُ 

 

••••••••• 

 

 كويل ُذإ ؤأس تغفر هللا يل ًوك ،،ٔأكول 


